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Další informace o průběhu výstavby ve školce
Stavební práce na mateřské škole pokračují instalatérskými pracemi,
elektroinstalacemi nových rozvodů a montáží systému podlahového
vytápění pavilonu nové třídy. V pavilonu nové třídy již byla osazena okna,
uvnitř nových prostor došlo částečně také k omítnutí stěn včetně stropu.
V současné době je mimo jiné připravována realizace nové herní plochy
pryžového povrchu se zabudovanými 3D prvky. Herní plocha bude
umístěna vedle pavilonu nové třídy a bude součástí terasy určené
k venkovnímu vyžití dětí.

Zahájení stavebních prací v objektu školy
Dlouho avizované stavební úpravy v objektu základní školy byly zahájeny. Po
předání staveniště došlo v souladu s nařízením KHS Plzeň a koordinátora
BOZP ke zbudování sádrokartonových příček oddělujících stavbu od provozu
školy. V současné době probíhají bourací práce stávajícího zařízení
v prostorách skladů kuchyně, kde dojde k úpravě uspořádání skladových
místností a jejich modernizaci. Demontované zařízení je většinou původní
(základní škola byla uvedena do provozu v roce 1983).
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Usnesení č. 3/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Štěnovice
konaného dne 13. 6. 2018:
1. Bere na vědomí kontrolu plnění úkolů ze zasedání zastupitelstva č. 6/2017, 1/2018,
2/2018. Úkoly, které přetrvávají: Bod č. 5 z programu zasedání č. 6/2017, bod č. 8
z programu zasedání č. 1/2018, bod č. 8 z programu zasedání č. 2/2018 a bod č. 11
z programu zasedání č. 2/2018.
2. Schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Štěnovice za rok 2017
včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. 12. 2017 obce Štěnovice
bez výhrad.
3. Schvaluje účetní závěrku obce Štěnovice k 31. 12. 2017 bez výhrad.
4. Schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Štěnovice, okres Plzeň - jih k 31. 12.
2017.
5. Schvaluje účetní závěrku Základní školy Štěnovice, okres Plzeň - jih k 31. 12.
2017.
6. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 a 4/2018 a schvaluje rozpočtové opatření
č. 5/2018.
7. Schvaluje Základní škole Štěnovice, okres Plzeň – jih podání žádosti o dotaci
v rámci dotačního programu Plzeňského kraje „Mikrogranty pro oblast školství,
mládeže a sportu v roce 2018“.
8. Schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.č. 715/43 o výměře 1 630 m2 (ostatní
komunikace – ostatní plocha), p.č. 712/21 o výměře 253 m2 (trvalý travní porost),
část pozemku p.č. 715/45 (nově označeného jako p.č. 715/54) o výměře 143 m2 (orná
půda) a část pozemku p.č. 715/44 (nově označeného jako p.č. 715/53) o výměře 150
m2 (orná půda) v k.ú. Štěnovice ve vlastnictví společnosti Back Swing, s.r.o. Výměry
částí stávajících pozemků jsou stanoveny na základě geometrického plánu č. 1412228/2017. Vklad vlastnického práva KN bude proveden na náklady obce.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.
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9. Schvaluje odkup pozemku p.č. 715/15 o výměře 885 m2 (orná půda) a části
pozemku p.č. 715/45 (nově označeného jako p.č. 715/55) o výměře 250 m2 (orná
půda) v k.ú. Štěnovice (výměra části pozemku je stanovena geometrickým plánem č.
1412-228/2017) ve vlastnictví společnosti Back Swing s.r.o. za kupní cenu 60 Kč/m2.
Vklad vlastnického práva KN bude proveden na náklady obce. Zastupitelstvo
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
10. Schvaluje odkup pozemku p.č. 590/1 o výměře 6 715 m2 (trvalý travní porost)
v k.ú. Štěnovice za celkovou kupní cenu ve výši 147 730 Kč (tj. 22Kč/m2) od
vlastníka pozemku, jímž je Statutární město Plzeň. Kupní cena bude uhrazena před
podpisem kupní smlouvy, kde bude kupující (obec Štěnovice) upozorněn
prodávajícím (Statutární město Plzeň), že:

- na pozemek p.č. 590/1 v k.ú. Štěnovice vztahuje ochranné pásmo povrchového
vodního zdroje pro úpravnu vody Plzeň – Homolka č.j. VLHZ/1838/83-233, a to
v jeho stanoveném stupni II. – vnitřní části
- pozemek je zatížen kabelem VN
- na pozemku se mohou nacházet zařízení, která městu Plzni nejsou známá; v této
souvislosti nebude kupující uplatňovat na prodávajícím náhradu škody.
11. Bere na vědomí výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na akci Stavební
úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění rozšíření potřebné kapacity MŠ
Štěnovice – dodávka gastro. Vítězná nabídka v částce 799 062 Kč bez DPH byla
předložena společností Buona Gastro s.r.o.
12. Bere na vědomí výsledek veřejné zakázky na akci Stavební úpravy školní
kuchyně, Čižická 344, Štěnovice – dodávka gastro. Vítězná nabídka v částce
3 131 626 Kč bez DPH byla předložena společností Buona Gastro s.r.o.
13. Bere na vědomí informace o výsledku konkurzního řízení na pozici
ředitele/ředitelky Základní školy Štěnovice.
14. Schvaluje jako soudní přísedící u Okresního soudu Plzeň – jih paní Yvetu
Tomášovou na funkční období 4 roky.
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15. Bere na vědomí záměr nového umístění trafostanice na pozemku p.č. 884/184
v k.ú. Štěnovice ve vlastnictví pana Tykvarta a záměr přeložení vysokého napětí
v dané lokalitě. Zastupitelstvo obce v reakci na žádost pana Tykvarta sděluje, že
není příslušným orgánem k vydání územního rozhodnutí. Zastupitelstvo obce dále
pro řádné projednání územní studie požaduje kompletní doplnění dokumentace o
všechny potřebné náležitosti.

V červenci jubilea oslaví:
Jaroslav Šesták, Štěnovické nám.
Blanka Růžičková, Čižická
Ladislav Cink, Lipová
Božena Hodková, Akátová
Libuše Trojanová, Příčná
Václav Šipla, Losinská
Květuše Finková, Buková
Jan Klokan, V Potocích
Jarmila Pechová, Lipová
Jan Kapic, Buková
Helena Gergelová, Čižická
Dáša Hyťhová, Plzeňská
Václav Kokoška, Třešňová
Ludmila Marešová, Buková
Lubomír Štros, Čižická
Marie Hartmannová, Štěnovické nám.
Ladislav Hubač, Čižická
Josef Hodek, Akátová
Josef Ledvina, Akátová
Jaroslava Kotábová, Čižická
Jaroslav Dryml, Buková
Libuše Alblová, Losinská
Zdeněk Hamerlík, Na Šancích

(jp)
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.
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Uzavření sběrného dvora:
Upozorňujeme, že v pátek 6. července 2018 bude z důvodu státního svátku
uzavřen štěnovický sběrný dvůr.

12. 7. 2018 (07:30 - 10:30) - plánovaná odstávka
elektřiny:
Odstávka elektřiny bude ve čtvrtek 12. 7. 2018 v tomto rozsahu:
Borecká
č.p. 441, parc.č. 802/9
Březová
124/124 E, 126/126 E, č.p. 164, č.p. 540
Konvalinková
č.p. 638, č.p. 644, č.p. 648, č.p. 737, č.p. 745, parc.č. 793/30, parc.č.
793/55
Na Zbytkách
parc.č. 1168/4, parc.č. 793/51, parc.č. 795/10
Pod Bažantnicí
č.p. 622, č.p. 624, č.p. 661, parc.č. 793/3
Slunečná
č.p. 586, č.p. 593, č.p. 608, č.p. 754, parc.č. 787/11, parc.č. 787/49
Třešňová
č.p. 613
dále v k.ú. Štěnovice
122/122r, parc.č. 787/12, parc.č. 787/13, parc.č. 787/17, parc.č. 787/19,
parc.č. 787/25, parc.č. 787/28, parc.č. 787/6, parc.č. 787/7, parc.č. 792/11,
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parc.č. 792/6, parc.č. 792/9, parc.č. 793/13, parc.č. 793/14,15, parc.č.
793/16, parc.č. 793/22, parc.č. 793/25, parc.č. 793/26, parc.č. 793/27,
parc.č. 793/29, parc.č. 793/31, parc.č. 793/35, parc.č. 793/37, parc.č.
793/38, parc.č. 793/43, parc.č. 793/45, parc.č. 793/48, parc.č. 793/50,
parc.č. 793/8, parc.č. 795/2, parc.č. 831/1, parc.č. 831/1,30, parc.č. 793/53

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila
životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 5 887,00 kilogramů starých spotřebičů.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se
již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o
přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu
vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké
množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných
elektrozařízení. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vyřadili 5 887,00
kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme
uspořili 69,82 MWh elektřiny, 3 665,59 litrů ropy, 314,83 m3 vody a 2,80
tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o
14,92 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 64,94 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i
těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.
Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu
elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400
litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní
čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10
vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod
notebooku po dobu necelých 5 let.
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Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního
prostředí, si zaslouží obrovský dík. V současné chvíli mají Češi
prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než 16
000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém
Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a
separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné elektro.

Z kultury:
Červnová schůzka seniorů a co dál?
Poslední červnová schůzka se opravdu vydařila. Poděkování patří paní
Nekolné, která přinesla ochutnat doma pečený žitný chléb a tři druhy
pomazánek. Popsala postup pečení chleba a přidala i rady, které sama při
pečení objevila. V dnešní době se neustále mluví o zdravé stravě, ale někdy by
bohatě stačilo vytáhnout recepty našich babiček a dodržovat střídmost v jídle.
Paní Nekolná přinesla ukázat i elektrický mlýnek, který je založen na principu
drcení zrní pomocí tvarovaných kamenů a vysvětlila nám přípravu žitné
mouky i z hlediska ekologického – větší balení ušetří obaly. Na mlýnku mele
nejen žitnou mouku, která je základem jejích chlebů, ale i další přísady:
pohanku, čirok, loupaný ječmen atd. Ukázala nám připravený kvásek a jak se
o něj starat, aby byl stále lepší, neboť stárnutím kvásku je chléb více
nadýchaný. Všem moc chutnalo a většina žen zjistila, že podobné pomazánky
dělá nebo je dělaly jejich maminky či babičky.
Také ochutnávka kozích sýrů od paní Kateřiny Marunové z Útušic nás
přesvědčila, že si kozí sýr nemusíme dopředu ošklivit. Pokud je o kozy
správně pečováno, pak ani nepoznáte, že sýr je z kozího mléka. My jsme
ochutnali nejen kozí sýr, ale i uzený kozí sýr a oba byly lahodné (jen se po
nich zaprášilo).
Připravená diskuze o léčivých bylinách ukázala, že většina donesených
bylin byla známá, ale lišily se znalosti, jak je správně sbírat, sušit a používat.
Paní Bartovská přinesla dvě staré knihy, kde jsme si přečetli „babské rady“,
jak byliny využívat a konstatovali jsme, že tyto rady stále platí.
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Na konec srpna – začátek září připravujeme putování s hůlkami.
Včas bude zveřejněn termín, cíl a délky tras (sledujte nástěnku KK na vsi),
aby si každý mohl vybrat, které trasy se zúčastní.
Zveme všechny seniory, kteří milují pohyb s hůlkami, aby se přišli
zapojit. (Kdo z vás byl v poslední době například na vyhlídce na Malinci?)
autor: Mgr. Hana Hubačová (KKOÚ)

Setkání svazu žen
I když svaz žen ve Štěnovicích ukončil svoji činnost, sešly se ženy
v červnu znovu. Jako přednášející ženy pozvaly PhDr. Alenu Vlčkovou, se
kterou bylo probíráno výročí osmiček. Všem zúčastněným se přednáška
líbila a již se těšíme na podzimní setkání a další besedu.
autor: Zdeňka Šestáková

Ze základní školy ve Štěnovicích:
Soutěž Robotiky
Dne 14. 5. se žáci osmého
ročníku zúčastnili finálové
jízdy se svým Roboautem v
Techmanii v Plzni. Celkem
bylo přihlášeno 18 týmů ze
středních škol a 15 týmů ze
základních škol. Úkol se
zdál zpočátku jednoduchý.
Projet co nejrychleji dráhu.
Senzory auta měly sledovat
černou čáru, projet cílem a
zastavit. Naší partnerskou školou byla Střední průmyslová škola strojnická
a Střední odborná škola profesora Švejcara.
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Celý závodní okruh projelo sedm středních a čtyři základní školy. Naše
škola do finálových jízd, kde jelo šest škol z kategorie, bohužel
nepostoupila. Přesto jsme se umístili na 8. místě. Získali jsme zkušenosti
do příštích kol. Všem závodníkům děkujeme a přejeme hodně úspěchů v
příštím roce.
autor: Mgr. Renata Štollová,
učitelka ZŠ Štěnovice

Magnetismus

Na dnešní schůzce 11. 5. jsme si hráli s magnety. Prvním úkolem bylo
zjistit, které předměty se přitahují. Když jsme to zjistili, nakreslili jsme si
na folii rybičku, kterou jsme měli pomocí magnetu vylovit z jezírka. I tento
úkol jsme zvládli a přemýšleli jsme, jak magnety na sebe působí. Zda se
musí dotýkat předmětů nebo působí i na menší vzdálenosti, a jestli
můžeme působící síly znázornit. I to se nám povedlo. Na konci schůzky
jsme si každý vyrobili svoji magnetickou hračku. Chlapci si vyrobili
závodní auta, děvčata zvířátka, která soutěžila na dráze.
autor: Mgr. Renata Štollová,
učitelka ZŠ Štěnovice
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Skautský oddíl Dráčata Štěnovice – Výprava ze Štěnovic
do Předenic 23. 6. 2018
V sobotu 23. 6. 2018 se
sešly
skautské
děti,
kterým
mimochodem
začaly letní prázdniny
v 9:00 hodin na parkovišti
u sběrného dvoru ve
Štěnovicích,
aby
se
vydaly pěšky na cestu do
Předenic. Výprava začala
tradičně
oddílovým
pokřikem „Dráčata to dají,
nikdy
se
nevzdají!“.
Cestou podél řeky Úhlavy (směr Čižice) děti soutěžily v poznávání druhů
rostlin a stromů a obdivovaly chatky, čistotu a pořádek kolem nich. Při
příchodu do Čižic jsme měli povoleno od paní Divišové navštívit její
třešňový sad a děti si mohly natrhat třešně dle libosti. Potom následovala
přímo v sadu hra, jejímž smyslem bylo poskládat různé geometrické tvary
tak, aby tvořily čtverec. Pro hodnocení daného úkolu byla stanovena škála
kritérií např. barva. Po této hře byly děti pozvány místními občany podívat
se a pohladit si ovečky a berana, který budil respekt. Dalším zajímavým
zážitkem pro skautské děti bylo vidět domeček pro čmeláky, který slouží
jako bezpečný úkryt pro jejich hnízdění. Domeček byl vyroben
z kvalitního masivního dřeva a opatřen veselým obrázkovým nátěrem. Co
se týče čmeláků, tak mají nenahraditelnou roli v opylení okrasných i
plodících rostlin a některé rostliny opylují pouze čmeláci, bohužel jich
ubývá. Po odchodu z Čižic jsme si v lese okolo poledne udělali pauzu na
oběd. Po krátkém odpočinku následovala hra, ve které se měly děti co
nejlépe ukrýt podél cesty a vítězem byl ten, kdo v daném časovém
intervalu nebyl viděn či nalezen. Další hrou byla tzv. „Ulička“, jejímž
smyslem bylo proběhnout úsekem, který byl po stranách opatřen hlídkami,
které měly za úkol jedince chytnout a poslat zpět na začátek uličky.
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Po příchodu do Předenic si děti odpočinuly na
louce podél řeky, aby měly sílu a energii na
hru „Zápas“ - dva bojovníci měli za úkol na
jasně vymezené ploše položit jeden druhého
na lopatky. Po této hře si děti našly v řece
kámen či kameny a po usušení je opatřily
malbou. Děti říkaly, že si barevné kameny
vystaví doma nebo v zahradě na skalce či
věnují jako dárek babičkám. Celá výprava
skončila v 16:00 hodin na malém parkovišti
před mostem v Předenicích, kde si rodiče
vyzvedli své děti. Děti se teď těší na skautský
tábor, který jim jistě přinese další zážitky a
dobrodružství.
Děkujeme
za
pomoc
manželům Míchalovým, kteří nás na výpravě
doprovázeli
a
zajišťovali
případnou
zdravotnickou asistenci.

autor: Ing. Cyril Hromník
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Okénko do české historie Martina Marka:
OSUDOVÉ OSMIČKY: Sokolové na vrcholu
Sokol má v novodobé
historii našeho národa
naprosto
zásadní
postavení. Ačkoli se jedná
především o tělovýchovný
spolek, stal se v průběhu
let nositelem morálních
zásad obnovené české
státnosti.
Řekněme
přímo jejím základem.
Krátce po svém vzniku se
začal
šířit
i
mimo
historická česká území.
Většina
komunit
vzniklých v zahraničí si s sebou přinesla myšlenku sokolstva. Mnohde Sokol
přímo vznikl. Tradice Sokola přiváděla dobrovolníky do řad zahraničních armád.
Snad nejvýrazněji tomu bylo u ČS legií za Velké války. Přijal tak roli jakéhosi
pojítka s vlastí. A je potřeba říci, že ve všech těchto rolích Sokolové obstáli
nadmíru dobře. Ani jim se nevyhnuly osudové osmičky. V roce 1918 podstatným
způsobem napomohli zajištění křehké státní moci nově vzniklého státu, když
přímo na domácím území zorganizovali ozbrojenou Sokolskou stráž. V prvních
dnech existence republiky fakticky převzala roli policie. Následně Sokol postavil
pluky Stráže svobody. Organizovaly bezpečnostní službu. Na Slovensku dokonce
čelily vpádu Maďarského vojska. O třicet let později, přesněji v roce 1948, se
konal v Praze XI. všesokolský slet. Mělo se jednat o poslední takové vystoupení
na dlouhá léta. Bylo to krátce po změně politických poměrů. Průběh sletu již
poznamenal vliv nastupující bolševizace společnosti. Navzdory tomu si sokolové
našli cestu, jak vyjádřit svůj nesouhlas. Při slavnostním průvodu odmítli vzdát
poctu Klementu Gottwaldovi a dalším exponentům. Kolem tribuny prošli mlčky,
s odvrácenou hlavou. Odveta přišla brzy. Mnoho sokolů bylo vyhozeno ze
zaměstnání, nevpuštěno na školy a na podzim byl Sokol legálně zlikvidován,
vynuceným sloučením do "Jednotné socialistické tělovýchovy".
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Na dlouhých čtyřicet jedna let došlo k jeho
vytlačení z oficiální historie Československa.
Avšak komunistům se nepovedlo duch
Sokola definitivně rozbít. Stejně jako před
tím německým okupantům. Za vrchol
sokolského hnutí u nás můžeme ovšem
považovat osudový rok 1938. V tomto
jubilejním dvacátém roce existence R.Č.S.,
proběhl stejně tak jubilejní Všesokolský slet.
Jednalo se o vyvrcholení několika měsíců
intenzivních příprav. Během nich probíhaly
různé průvodní události. Před sletem
například hry středoškoláků. Konal se slet
žactva. Den brannosti i závody Mezinárodní tělocvičné federace. „Rozestavného“
běhu z Prahy do deseti pohraničních míst se zúčastnilo několik desítek tisíc běžců.
Vlastní program pražského sletu odstartoval 3. července 1938 tři minuty před třetí
hodinou odpolední. Symbolicky dělostřeleckým výstřelem. A stal se opravdu
přelomovým. Nejen širokou účastí zahraničních hostů. Ze sportovní události se
proměnil na celonárodní manifestaci za obranu republiky. Na 29 000 mužů
současně složilo „Přísahu republice“ na ploše strahovského stadionu. Nemohl
samozřejmě chybět tradiční původ Prahou, který českoslovenští účastníci využili
k demonstraci svého odhodlání k boji. Trval celé čtyři hodiny. Armáda se dostala
zcela spontánně do popředí zájmu, ačkoli přišla na řadu až poslední sletový den.
Vojáci předvedli různá cvičení. Nad Prahou létala vojenská letadla i akrobatické
stroje. Mezi hosty se objevily útvary spojeneckých států Malé dohody –
Rumunska a Jugoslávie. Nechyběly různé doprovodné akce. Sokolové svým
příkladem dokázali vybudit občanskou společnost před nadcházející krizí. Byla to
nedocenitelná morální vzpruha. Projevila se zejména v době mobilizace o dva
měsíce později. Svým rozsahem patřil mezi mimořádné události. Více než dva
miliony diváků mohlo sledovat výkon téměř třiapadesáti tisíc cvičenců.
Strahovský stadion poprvé ozvučily reproduktory, nainstalované pod vlastní
cvičební plochu. Vrcholem se stala účast prezidenta republiky Edwarda Beneše.
V průběhu své návštěvy daroval Sokolské organizaci prapor. A ta zůstala odkazu
Československa věrna i po jeho úplném rozbití v březnu 1939. Většina vojáků
prchajících z protektorátu do zahraničí prošla sokolským hnutím. Sokolové se
zapojili do odboje.
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Bez jejich rozsáhlé pomoci by se pravděpodobně nepovedlo uspět při likvidaci
Reinhardta Heydricha v květnu 1942. Za svoji odvahu zaplatili krutou daň.
Mnoho členů Sokola putovalo do koncentračních táborů, či rovnou na popraviště.
Jako státotvorná síla českého národa byli spolu s inteligencí a důstojnickým
sborem určeni ke konečnému řešení. Za vše hovoří statistika. Vězněním prošlo 11
611 členů obce sokolské. O život přišlo na popravištích 1212 osob, přičemž
dalších 2176 zahynulo v průběhu věznění. Ke ztrátám je potřeba započítat ještě
124 dorostenců, jímž se nepodařilo přežít období okupace. V jejím závěru se
neváhali zapojit do květnového povstání v roce 1945. Šest set padesát čtyři jich
obětovalo to nejcennější. Svůj život. Neexistuje snad způsob, jak Sokolům za vše
poděkovat. Ačkoli jejich zapojení v občanské společnosti již dnes není tak
rozsáhlé jako v polovině minulého století, stále patří k tomu nejlepšímu, co naše
země má. Zaslouží si úctu a uznání.
autor: Martin Marek

Sportovní střípky:
Fotbal:
Muži skončili čtvrtí, dorost bude
mít společný tým v Černicích

HOSPODA U JEZU
PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí 17:00 – 22:00
Úterý
17:00 – 22:00
Středa 17:00 – 22:00
Čtvrtek 17:00 – 22:00
Pátek 17:00 – 23:00
Sobota 14:00 – 00:00
Neděle 15:00 – 21:00
Odpovědná osoba: Miroslav
Fabián

Tým mužů obsadil v konečném pořadí 1. B třídy velice pěkné čtvrté místo
s celkovým ziskem 43 bodů. V nejnižší krajské soutěži jsme odehráli již
sedmou sezónu, Vašek Týml byl i celkově druhým nejlepším střelcem
soutěže s celkem 23 vstřelenými góly. Náš tým ale po sezóně opustí
několik hráčů – někteří končí svoji fotbalovou kariéru, někteří se rozhodli
pokračovat v jiných týmech, a tak nás čeká hodně práce, abychom tým
složili i na příští sezónu. Vzhledem k tomu, že jsme po většinu sezóny hráli
se zhruba třinácti hráči a tým možná opustí až pět hráčů, tak situace kolem
A-týmu je dost vážná.
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Tým mužů po posledním zápase sezóny v Chanovicích.
Starší žáci měli na jaře pozitivní bilanci, ve většině utkání v jarní části
sezóny dokázali bodovat. Nejlepšími střelci týmu za celou sezónu byli
Lukáš France (10 gólů), Jan Ťoupalík (6 gólů) a Václav Fink (4 góly).
Starší přípravka většinu svých utkání prohrála, ale jak již bylo uvedeno
dříve, soutěž jsme hráli s kluky mladších ročníků oproti soupeřům.
Nejlepšími střelci týmu v celé sezóně byli Dominik Kančev (26 gólů),
Jakub Blahník (26 gólů) a Jan Hrubý (18 gólů).
Do další sezóny jsme do soutěží přihlásili o jeden tým více (a to mladší
přípravku), zároveň nově i dorostenci budou mít sdružený start s týmem
Černic. V soutěžích tak budou působit muži (1. B třída), starší žáci, starší
přípravka, mladší přípravka (vše okresní přebor) a dorostenci budou hrát
pod hlavičkou Černic krajskou soutěž dorostu. Mimo to ještě hraje stará
garda svoji ligu. Takže máme celkem pět vlastních týmů a jeden společný
tým.
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Tým žáků po posledním zápase sezóny s týmem Dobřan.
Děkujeme všem - fanouškům, sponzorům, trenérům, rodičům našich
mladých fotbalistů i všem ostatním, kteří se kolem fotbalu pohybují a
pomáhají nám - za jejich podporu a čas během celé sezóny. A pokud se
najde kdokoliv další, kdo by nám mohl pomoci s trénováním mládeže nebo
i jakkoliv pomoci s naší sportovní činností, tak by to pro všechny v oddíle
znamenalo velkou pomoc. Děkujeme a těšíme se opět na viděnou po letní
pauze.
autor: Ing. Petr Lodl,
předseda oddílu

Národní házená:
Po delší odmlce, kdy byla NH donucena k „odpočinku“ z důvodu
mateřských povinností, jsme zpět!!! Rády bychom rozjely přípravku dětí,
jak mladších, tak i těch starších. Nábor, který proběhl ve čtvrtek 7. 6. 2018
od 17:00hod. měl obrovský úspěch. Přišlo 15 dětiček, během dalšího
tréninku dorazilo dalších 5 dětí.
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K dnešnímu dni má naše přípravka celkem dvacet nových přírůstků.
Věříme, že dětem nadšení vydrží a vybudujeme díky nim naše budoucí
nástupce. Máme v plánu trénovat od června s tím, že by probíhaly
tréninky i o prázdninách. Také doufáme, že v dohledné době nastoupí zpět
i naše družstvo žen. Samozřejmě stále platí, že jestli má někdo zájem se
k nám připojit, ať už jako pomocník nebo jako hráč, je vítán.

autor: Veronika Vařeková

Cesta do Polska nemusí znamenat jen levné nákupy –
Krakow, Wieliczka, Osvietim
Ze Štěnovic je cesta do Krakowa dlouhá 625 km. Naštěstí se jede celou
dobu po dálnici. Tento úsek se dá zvládnout pohodlně autem za 6 hodin
(počítáme-li průjezdnou českou dálnici D1). My jsme cestovali kvůli
dětem přes noc, a tak se nám podařilo vyhnout všem kolonám a do
Krakowa jsme přijeli s vyspalými dětmi akorát na snídani. Krakow, naše
první zastávka, je bývalé královské město a starobylé sídlo polských
knížat.
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Štěnovice –Krakow – Wieliczka – Oswietim – Štěnovice, Česká dálnice D5,D1,
poté polská dálnice A2, A5.

V současné době je hlavním městem Polska Waršava, ale i tak je Krakow
stále druhé největší město Polska s téměř 800.000 obyvateli. Podle legend
pochází jméno města od jména knížete Kraka, který je v Polsku považován
za Slovana. Velmi pravděpodobně však jména pochází od Keltů, kteří tuto
oblast obývali. Tehdy by název zněl Carragh nebo obdobně. Městem
protéká řeka Wisla, která spolu s hradem Wawel a přilehlou katedrálou
tvoří krásnou scenérii města zapsaného do památek UNESCO. Kdo sleduje
politiku či zprávy ze světa ví, že právě tady je pohřben polský prezident
Lech Kaczynsky, který se svou manželkou tragicky zahynul při leteckém
neštěstí r. 2010 v ruském Smolensku.
I naše cesta s dětmi směřuje právě na hrad. Wawel se tyčí ve výšce 228 m
n. m. na levém břehu řeky Wisly, procházka to tedy není nikterak náročná
ani úmorná. Lze ji podniknout jak s dětmi, tak se staršími lidmi. Cestou na
hrad doporučuji ochutnat oblíbená polská jídla, jako jsou „pierogi“
(těstovinové taštičky plněné různou náplní) či „bigos“ (směs masa a zelí jeho tajemství spočívá v dlouhé přípravě) nebo „zapiekanki“ (oblíbené
zapečené bagety s různou náplní).
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Krakow - Hrad Wawel s katedrálou sv. Stanislava a Václava.

Jak již název článku napovídá, Polsko je pro Čechy finančně levnější zemí,
a tak nákupy, ubytování, pohonné hmoty, ale i zmiňované jídlo vychází
cenově dostupněji než v České Republice.
Na klidnou a pohodovou návštěvu Krakowa, který se nachází jen 150 km
za hranicemi s Českou republikou (hraniční přechod Bohumín, dálnice D1)
doporučuji 2 dny. Poté se vydejte autem do 15 km vzdálené Wieliczky.
Jedná se o malou vesničku, zato se světovým unikátem ze soli, který taktéž
figuruje na seznamu památek UNESCO. Wieliczka je 64-327 m hluboký
solný důl. Turisté si mohou prohlédnout 3 patra až do hloubky 137 m.
Těžba zde začala již ve 13. století a probíhala až do roku 1996. Od té doby
je důl zpřístupněn turistům a jeho návštěvnost dosahuje až 800.000 turistů
za rok. Hluboko v podzemí dolu se taktéž ukrývá velká v soli vytesaná
místnost o rozměrech 54 metrů na délku, 17 metrů na šířku a 12 metrů na
výšku, což jsou rozměry menšího kostela. Vytesaná důlní komora slouží
jako kaple, ve které probíhají svatební či jiné slavnostní obřady.
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Vstupenka do solného dolu Wielicka stojí 59 polských zlotých, což je
v přepočtu 350 Kč. Cena to není nízká, ale opravdu se vyplatí! Děti do 4
let vstupné neplatí, jde zakoupit i zvýhodněné rodinné vstupenky.
Pro více informací doporučuji navštívit
www.kopanina.pl a rozhodně toto místo navštívit.

internetové

stránky

Jako další památku doporučuji navštívit bývalý koncentrační tábor Auswitz
a Birkenau, tedy Osvětim a Březinku. Toto pietní místo se nachází 84 km
od Wieliczky přímo na zpáteční cestě do České republiky. Oba tábory jsou
v blízkosti cca 10 km od sebe a návštěvníky mezi těmito pietními místy
převáží bezplatný přímý autobus. Upřímně, o tomto místě se mi nechce
psát. Jakožto původem Moravák jsem zde byl více než 4x. Pokaždé jako
doprovod někomu z blízkých přátel a vždy si říkám, že sem už příště
nepojedu. Jinak z praktických informací: vstup je zdarma, pořizovat
snímky se dá, ale chce to s rozmyslem a menší děti raději ne. My jsme
využili toho, že jsem zde již několikrát byl a ohlídal jsem děti.
Kdo takovou možnost nemá, doporučuji s sebou vzít babičku či někoho
blízkého a nechat děti v Krakově v aquaparku.
Právě tam se nachází největší aquapark v Polsku a také 3. největší
aquapark ve střední Evropě. Pro více informací www.parkwodny.pl.
Celodenní vstupenka stojí v přepočtu 350 Kč. Náš výlet byl čtyřdenní – od
pátku do pondělí a upřímně považuji tuto dobu za ideální. Vzhledem
k delší cestě přes celou Českou republiku se nebudete hnát a budete mít na
všechny památky ideální čas. Polsko nemusí být jen levný nábytek a laciné
nakupování. Zkuste jeho památky a budete mile překvapeni!
autor: Radim Teodor Bílek, DiS.
štěnovický cestovatel
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